De Antenne

1 mei 2016

Van Dedemkerk

09.30 uur : ds.J.van Dijk
Liturgie: Ps.66: 1,3,7; EL 362:1,3,4; NLB 868:1,2,3; Lied v/h
Licht; NLB 885:1,2; EL 147:1,3; EL 79:1,2 ,3; NLB 675:1,2
Lezing: Joël 2: 18-27 en Johannes 14: 22-29
Thema: “Onvoltooide tijd…”
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/ Missionair werk

Dienst in De Antenne

19.00 uur : Dienst in De Fontein

19.00 uur De Fontein: ds. G.B.Huiskamp
Liturgie: Ps.122:1,3; NLB 755;NLB 1010; NLB 340b; NLB

766
Lezing: Jozua 1
Collecten: In de dienst: PKW
Bij de uitgang: K&S/ Missionair werk
Kindercollecte: Make-A-Wish Nederland
Jubileum: Op 1 mei hopen de heer en mevrouw ter Haar-Pothof De Tjalk 13 de dag te gedenken ,dat ze 60 jaar getrouwd
zijn. Zij vieren dat met hun geliefden en wij wensen hen nog veel goede en gezonde jaren.
Collecteopbrengst 24 april: PKW: € 614,20 dit is incl. € 268,80 van de opendeurdienst
Liturgie voor de dienst van Hemelvaartsdag 9:30 uur in de Antenne
Ps.47:1,2; NLB 666; NLB 662; NLB340b; NLB 663, NLB 708:1 en 6 - Wilhelmus van Nassouwe.
Lezen: Handelingen 1:1-11
Diensten op 8 mei a.s.: In de Samenspraak staan voor zondag 8 mei 2016 om 9.30 uur,11.00 uur en 19.00 uur diensten
aangegeven. De dienst van 11.00 uur vervalt op deze zondag.
Afwezigheid ds. Bart Breunesse: Van 30 april – 7 mei ben ik een weekje vrij. U kunt in voorkomende gevallen een beroep
doen op de collega’s Huiskamp en Van Dijk.
Ds. Karsten Van Staveren afwezig: In verband met de Taizéreis waaraan 28 mensen uit Dedemsvaart e.o. zullen meedoen, zal ds.
Karsten Van Staveren van 1 t/m 8 mei afwezig zijn. Zou u in die tijd pastorale zorg van een predikant nodig hebben kunt u zich
richten tot een van de collega’s.
Reisje PCOB 18 mei a.s.: Omdat er nog plaats is in de bus, nodigen wij ook niet –leden , van harte uit om met ons mee te
gaan naar Emst. o.a. demonstratie met roofvogels, 3-gangen diner. Toeristische route over de Veluwe. Prijs € 35,00 .Inl. en
opg.z.sp.m. Jennie Veerbeek tel :613996 Hanny de Ronde tel:617370
Gemeente avonden van de Van Dedem: Afgelopen 2 weken hebben 4 gemeente avonden gehad waarin we de gemeente
gehoord hebben over het onderwerp: Het zegenen van relaties anders dan die tussen man en vrouw. Tijdens deze avond
hebben we in alle openheid gepraat over de zegen in het algemeen en de zegen over (je) relaties. Op elke gemeente avond
hebben we verschillende meningen over het zegenen van relaties anders dan die tussen man en vrouw gehoord en
genoteerd. De kerkenraad van de Van Dedem zal zich hier verder over beraden.
Taizé: Vanmorgen om ongeveer 04.00 uur is een groep van 15 jongeren en 6 volwassenen richting Taizé vertrokken.
Vanmiddag zullen nog 5 jongeren hen nareizen. Zij gaan de komende week het programma in Taizé meemaken. Naast de
drie diensten op een dag en de gezamenlijke maaltijden zal er ook voldoende tijd zijn om elkaar en heel veel andere jongeren
uit Nederland en uit andere landen te ontmoeten. Naast bezinning is er veel tijd voor plezier en rust.
Verzoekplatenprogramma. Dinsdag 3 mei vanaf 10.30 uur kunt u weer luisteren naar het maandelijkse
verzoekplatenprogramma voor de luisteraars van kerktelefoon of internet:www.kerkomroep.nl. Het wordt deze keer
gepresenteerd door Ben Harms. Verzoekjes of zomaar een groet of een felicitatie, kunt u voor de volgende maand alvast
weer aanvragen bij Janny Prinsen, tel. 612644 of per e-mail bij de koster:> koster.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl
Permanente Educatie ds. Karsten van Staveren:Op de donderdagen van 12,19,26 mei en 2 juni zal ik druk bezig zijn met
een cursus “Presentatie voor voorgangers” in het nieuwe Hydepark te Doorn.

55+ Reisje: Voor het reisje op 19 mei a.s. kunt u zich opgeven bij Tjerkje v.d. Meulen tel: 613643 en bij Ineke Hageman tel:
618899 Iedereen is welkom om mee te gaan!
Bloemenspecial: Op zaterdag 14 mei zal De Antenne van 13:00 tot 14:00 uur geopend zijn. We willen namelijk de mensen
,die op 15 mei belijdenis gaan afleggen van hun geloof, in de bloemetjes zetten. Daarbij hebben we uw hulp nodig: als u ook
vind, dat deze stap een bloemetje waard is, breng dan ook een bosje naar de kerk. Er zullen mensen aanwezig zijn , die ze in
ontvangst nemen en er gepaste bossen van zullen maken.
Belijdenis: Met vreugde delen we mee, dat 8 mensen op 15 mei (met Pinksteren) in onze kerk belijdenis van hun geloof
willen afleggen.
Het zijn:
Annet Auf der Haar, De Prunus 62
Chris-Jan Vrieling, Eerste Oosterparklaan 92c, Utrecht
Derk van Dijk, Rheezerend 58
Erik Kamp, Reuverswerf 14
Arina Kamp-Both, Reuverswerf 14
Kiertina van Triest- Zomer, Hortensiastraat 41
Marith Koes, De Omloop 28, Balkbrug
Paul Hans, Haaksbergsestraat 116, Enschedé
We hopen dat het een hele feestelijke en mooie dienst zal worden. Aan hen zal het niet liggen. We hopen dat u allemaal
komt!

.

Kopij voor de Nieuwsbrief, bij voorkeur digitaal, kunt u via e-mail pkn.nieuwsbrief@gmail.com aanleveren vóór woensdag 18.00 uur
of schriftelijk bij René Grijsen, De Magnolia 42, tel. 613632. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

